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Abstract 

The cognitive goal of the study is to analyze relations between drivers‘ particular personality and temperament 
features and the consumption of alcohol, that may lead to risk-related behaviors e.g. driving in road traffic. 

The practical aim of the study is to find psychological methods distinguishing those drivers who drive a vehicle 
under influence of alcohol, from those who don’t do it.  

Basic research issue of the study is as following: If it’s possible to conclude, that people with specific personality 
and temperament features are tend to abuse alcohol. Theoretical model of research is: the model RTT of temperament, 
the model PEN of individualities and the OCEAN model. As the model for the data statistic analysis, the correllation-
regressive model was used. 

Alcohol abuse degree was diagnosed with the following methods: intreview, McAndew’s Alcoholism Scale 
originating form MMPI-2 questionnaire. Personality and temperament features were estimatetd on EPQ-R, NEO-FFI, 
FCZ-KT questionnaires results. Hypotheses, methods, characters of examined persons , variance analysis between 
average in groups chosen according to two criteria are presented in the paper. A group of 80 people was examined at 
this research.  
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CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH CECH OSOBOWO�CI 
I TEMPERAMENTU KIEROWCÓW ZATRZYMANYCH NA 

PROWADZENIU POJAZDU PO SPO�YCIU ALKOHOLU 
 

Streszczenie 

Celem poznawczym pracy jest  zbadanie zwi�zków jakie zachodz� mi�dzy wybranymi cechami osobowo�ci 
i cechami temperamentu a spo�ywaniem alkoholu w sposób, który prowadzi� mo�e do zachowa� zwi�zanych 
z ryzykiem np. prowadzenie pojazdu w ruchu drogowym. Celem praktycznym jest poszukiwanie metod 
psychologicznych ró�nicuj�cych kierowców, którzy prowadz� pojazd po spo�yciu  alkoholu od tych, którzy tego nie 
robi�. 

Podstawowy problem badawczy pracy: czy w oparciu o wiedz� dotycz�c� cech temperamentu i cech osobowo�ci 
mo�na wnioskowa� o istnieniu u osoby badanej zjawiska nadu�ywania alkoholu. Modelem teoretycznym bada� jest: 
model RTT temperamentu, model PEN osobowo�ci i model OCEAN. Modelem statystycznej analizy danych by� model 
korelacyjno-regresyjny. 

Stopie� nadu�ywania alkoholu diagnozowano wywiadem ustrukturalizowany, obserwacj� oraz Skal� Alkoholizmu 
McAndrew wywodz�c� si� z kwestionariusza MMPI-2. Cechy osobowo�ci i cechy temperamentu okre�lano na 
podstawie wyników badania kwestionariuszami: EPQ-R, NEO-FFI, FCZ-KT. 

Zbadano grup� 80 osób. 

S�owa kluczowe:  transport, bezpiecze�stwo transportu, uzale�nienia, badania psychologiczne 
 
1. Wprowadzenie 

Zdecydowana wi�kszo�� spoecze�stwa polskiego (85%) deklaruje konsumpcj� napojów 
alkoholowych. W�ród tych osób okoo 15% nadu�ywa alkoholu a okoo 800 tys. jest 
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uzale�nionych [18]. Dominuje styl picia charakteryzuj�cy si� stosunkow� rzadk� konsumpcj� lecz 
bardzo du�ych ilo�ci - bardzo cz�sto - wysokoprocentowych napojów. Prowadzenie pojazdu po 
spo�yciu ka�dej ilo�ci napojów alkoholowych, wi��e si� ze zwi�kszonym ryzykiem popenia 
b�du, którego konsekwencj� mo�e by� zwi�kszone prawdopodobie�stwo wypadku lub kolizji. 
W Polsce rocznie policja ujawnia okoo 90 tys przypadków prowadzenia pojazdu silnikowego po 
spo�yciu alkoholu, z czego okoo 80% kierowców miao st��enie alkoholu we krwi powy�ej 
0,51‰ [21]. W 2007 roku nietrze�wi spowodowali 8,9% wszystkich (3 420) wypadków. W�ród 
nich dominowali kierowcy samochodów osobowych. Stanowili oni 79,5% (2719) wszystkich 
sprawców w�ród kieruj�cych pojazdami silnikowymi [20]. Fakt, �e kierowca taki staje si� 
zagro�eniem dla siebie i innych u�ytkowników ruchu drogowego nie budzi w�tpliwo�ci. 
W literaturze przedmiotu wymienia si� prawidowo��, wg. której nale�y si� spodziewa�, �e okoo 
40% kierowców, których zatrzymano na prowadzeniu pod wpywem alkoholu w najbli�szym 
czasie (5 lat) ponownie b�dzie prowadzi� „po spozyciu” [5]. Podejmuje si� wiele dziaa� na 
ró�nych paszczyznach zmierzaj�cych do ograniczenia tego zjawiska. Jednym z nich s� badania 
psychologiczne, prowadzone w oparciu o obowi�zuj�ce przepisy ustawy „Prawo o ruchu 
drogowym“. Badania te maj� na celu (m.in.) udzielenie odpowiedzi na pytanie czy badany 
kierowca powtórzy w niedalekiej przyszo�ci swe naganne zachowanie, czy tez zmieni swe 
post�powanie. 
 
2. Cel i za�o
enia teoretyczne pracy 

Celem pracy jest ukazanie jednego z mo�liwych kierunków bada� nad sposobem opracowania 
takiej prognozy. Prezentowany tu kierunek odwouje si� do zwi�zku niektórych cech osobowych 
czowieka ze stylem konsumpcji alkoholu. Podstawowa teza pracy brzmi: kierowcy, którzy ró�ni� 
si� poziomem konsumpcji napojów alkoholowych ró�ni� si� te� b�d� niektórymi cechami 
temperamentu oraz niektórymi cechami osobowo�ci, zwaszcza tymi, które s� biologicznie 
uwarunkowane. Teza ta ma swoje uzasadnienie w nast�puj�cych wynikach dotychczasowych 
bada�. W doniesieniach krajowych i zagranicznych z bada� nad uzale�nieniami w okresie 
ostatnich dwudziestu lat, mo�na wyró�ni� dwa nurty teoretyczne: nurt nawi�zuj�cy do roli cech 
osobowo�ci i temperamentu w uzale�nieniach oraz nurt nawi�zuj�cy do roli neuroprzeka�ników 
w rozwoju uzale�nienia.  

W ramach nurtu pierwszego wymieni� mo�na takich autorów jak m.in.: Aranowska E., 
Wattson M., Wrotecki P., [2], Hornowska [9], Aranowska Brustman [1], Milewska, 
Milewska [14], Jakubik [10], Je�ewska, Leszczy�ska. Syldatk, Czerski [12]. Wyniki tych bada� 
nie s� jednoznaczne. Je�ewska, Leszczy�ska. Syldatk, Czerski [12] stwierdzaj�, �e cechy 
osobowo�ci wywodz�ce si� z modelu osobowo�ci OCEAN, nie ró�nicuj� kierowców 
zatrzymanych na prowadzeniu pojazdu po spo�yciu alkoholu od innych kierowców np. tych, 
którzy spowodowali wypadek. Inni autorzy np.: Milewska, Milewska [14], Aranowska E., 
Wattson M., Wrotecki P. [2], Hornowska [9] podkre�laj�, �e takie zwi�zki zachodz�.  

Drugi kierunek teoretyczny bywa okre�lany najcz��ciej jako neurobiologiczny [9], czy 
genetyczno-behawioralny [6]. W latach 90. ubiegego stulecia (od 1996 roku) pojawiy si� prace 
nad zwi�zkiem systemów neurohormonalnych z cechami osobowo�ci a nast�pnie nad zwi�zkami 
tych systemów z uzale�nieniami. Prace te inspirowane byy przez psychobiologiczny model 
temperamentu i charakteru opracowany przez R. Cloningera [1, 2, 6, 9, 10]. Zakada on, �e istotn� 
rol� w uzale�nieniu odgrywa poziom st��enia niektórych neurotransmiterów, w szczególno�ci 
serotoniny (niski) i dopaminy (wysoki). Osoby, które charaktereryzuj� si� tak� wasno�ci�, 
w sprzyjajacych warunkach, b�d� nadu�yway np. alkoholu. Hipotezy R. Cloningera zacz�y by� 
potwierdzane. Odkryto zwi�zek mi�dzy polimorfizmem w obr�bie genu receptora dopaminy 
(DRD4) a poszukiwaniem nowo�ci, definiowanym operacyjnie poprzez kwestionariusz TPQ 
temperamentu J. Cloningera. Odkryto tak�e zwi�zek transportera serotoniny (5-HTTLPR) 
z neurotyczno�ci� mierzon� kwestionariuszem NEO-PI-R Costy i McCrae. FFI [17]. Wykazano 
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tak�e rol� jak� ten zwi�zek odgrywa w patogenezie zaburze� afektywnych [8] oraz w uzale�nieniu 
od alkoholu. Oniszczenko i Drgan [17] wykazali zwi�zek transportera serotoniny (5-HTT) 
u zdrowych kobiet z profilem cech temperamentu (mierzonego kwestionariuszem FCZ-KT) 
i okre�lanego jako struktura zharmonizowana [23]. W innych badaniach [16] wykazano istnienie 
zwi�zku mi�dzy poliformizmem genów receptora dopaminy (DRD4) a takimi cechami 
temperamentu jak reaktywno��  emocjonalna i aktywno�� (mierzonymi kwestionariuszem 
FCZ-KT).  
 
3. Hipotezy, zastosowane metody, charakterystyka osób badanych 

W pracy przyj�to dwa modele cech osobowo�ci biologicznie uwarunkowanych, model PEN 
Eysencka [4] oraz model OCEAN McCeare i Costy [23]. W przypadku obu modeli definicje 
poj�ciowe zostay zoperacjonalizowane w kwestionariuszach, dla modelu NEO jest to 
kwestionariusz ,, EPQ-R”, za� dla modelu OCEAN jest to kwestionariusz ,,NEO-FFI”. Oznacza 
to, �e w modelu osobowo�ci NEO chodzi o takie cechy jak: neurotyzm, ekstrawersja 
i psychotyzm; za� w modelu osobowo�ci OCEAN o: neurotyzm, ekstrawersj�, otwarto��, 
ugodowo�� i sumienno��. Podobnie ma si� rzecz z temperamentem - model RTT zosta 
zoperacjonalizowany w kwestionariuszu ,,FCZ-KT” [22]. Temperament opisuje si� tam przy 
pomocy nast�puj�cych skal: �wawo��, perseweracja, wra�liwo�� sensoryczna, reaktywno�� 
emocjonalna, wytrzymao�� i aktywno��. 

W pracy przyj�to nast�puj�ce dwie hipotezy: 
H 1. Osoby, które konsumuj� wi�ksze ilo�ci alkoholu ró�ni� si� od osób, które konsumuj� mniejsze 

ilo�ci alkoholu nat��eniem cech osobowo�ci w ten sposób, �e: 
- w kwestionariuszu EPQ-R w grupie pierwszej wyst�pi wi�ksze nat��enie ekstrawersji 

i psychotyzmu;  
- w kwestionariuszu NEO-FFI w grupie pierwszej wyst�pi wi�ksze nat��enie 

neurotyczno�ci,mniejsze ugodowo�ci i sumienno�ci, 
- w kwestionariuszu FCZ-KT w grupie pierwszej wyst�pi wi�ksze nat��enie perseweratywno�ci, 

reaktywno�ci emocjonalnej i mniejsze wytrzymao�ci lub aktywno�ci.  
H 2. Osoby, które konsumuj� wi�ksze ilo�ci alkoholu ró�ni� si� od osób, które konsumuj� mniejsze 

ilo�ci postaw� wobec badania w ten sposób, �e osoby w grupie pierwszej uzyskaj� wy�sze 
wyniki w skali kontrolnej ,,K” kwestionariusza EPQ-R, oraz skali kontrolnej 
,,L” kwestionarusza MMPI-2 [14]. 

Przedmiotem zastosowanych metod badania byy: 
- ocena poziomu konsumpcji napojów alkoholowych (piwo, wino, wódka, itp.), 
- diagnoza cech osobowo�ci i cech temperamentu, 
- ocena postawy wobec badania. 

Metod� wywiadu.(technika wywiadu swobodnego) ustalano takie dane jak wyksztacenie, wiek, 
stan cywilny itp. Ilo�� i cz�stotliwo�� oraz rodzaj pitych napojów alkoholowych okre�lono przy 
pomocy techniki wywiadu strukturalizowanego - w oparciu o test AUDIT [3]. Kwestionariuszem 
,,EPQ-R” autorstwa H. i S. Eysencków, [4] oraz kwestionariuszem,,NEO-FFI” autorstwa Costy 
i McCare [23] diagnozowano cechy osobowo�ci. Cechy temperamentu badano kwestionariuszem 
,,FCZ-KT” autorstwa B. Zawdzkiego, J. Strelaua [22]. 

W badaniu zastosowano ponadto dwie skale z kwestionariusza MMPI-2 [14]. Skala MAC-R 
posu�ya do diagnozy poziomu konsumpcji alkoholu, za� Skala L wspólnie ze skal� 
K z kwestionariusza EPQ-R [4] zastosowano do oceny postawy wobec badania.  

Osobami badanymi byli kierowcy zatrzymani na prowadzeniu pojazdu po spo�yciu alkoholu 
(0,51 promila i wi�cej). Wszystkie te osoby byy skierowane na badania przez policj� lub lekarza. 
Badania prowadzono na terenie Pracowni Psychologicznej Wojewódzkiego O�rodka Medycyny 
Pracy w Warszawie w okresie lipiec 2005 - grudzie� 2006 roku. Zbadano 80 osób lecz po analizie 
formalnej wypenionych kwestionariuszy do dalszych prac przyj�to wyniki 73 osób. �rednia 
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arytmetyczna wieku wyniosa 35,68 lata. S�dz�c po charakterystykach statystycznych tej zmiennej 
(sko�no�� = 0,88, kurtoza = 0,74) przyj�� mo�na, �e ma rozkad Gaussa a to upowa�nia do 
wnioskowania o jej reprezentatywno�ci (pod wzgl�dem wieku). Zbadane osoby ró�niy si� 
poziomem wyksztacenia: wyksztaceniem podstawowym legitymowao si� 9 osób, zawodowym - 31 
osób, �rednim - 22 osoby, wy�szym - 11 osób. �redni deklarowany poziom alkoholu we krwi 
w chwili zatrzymania (drugi pomiar) wynosi 0,97‰. Przeci�tne do�wiadczenie w kierowaniu 
pojazdem w ruchu drogowym wynosio prawie 13 lat (12,9). Przeci�tna konsumpcja alkoholu 
deklarowana w skali miesi�ca ksztatowaa si� na poziomie 10,14 jednostek standardowych 
(co odpowiada np. okoo 250 g wódki 40%). 
 

4. Wyniki 
Przyj�te w pracy hipotezy zakadaj� istnienie ró�nic mi�dzy grup� o wysokiej i niskiej 

konsumpcji napojów alkoholowych w zakresie cech osobowo�ci i cech temperamentu oraz postawy 
wobec badania. Wielko�� konsumpcji okre�lono na podstawie deklarowanej przez osob� badana 
cz�stotliwo�ci i wielko�ci spo�ywanych napojów alkoholowych w ostatnich 12. miesi�cach. 
Wspólnym mianownikiem dla konsumowanych napojów by tzw. standardowy drink. W badaniu 
przyj�to, �e standardowy drink to 10 g czystego alkoholu (etanolu) zawartego w: 25 g wódki 
(40%), 100 g wina (15%) oraz 200 g piwa (4-5%). Poniewa� deklarowane wielko�ci konsumpcji 
alkoholu s� z reguy zani�ane wprowadzono drugi wska�nik, w postaci Skali Zagro�enia 
Alkoholizmem (Skala MAC-R) z kwestionariusza MMPI-2 [14]. Skala ta uchodzi za jedn� z 
najlepszych i jest powszechnie stosowana na �wiecie. Osoby uzyskuj�ce wynik powy�ej 65 
punktów w skali tenowej zaliczono do osób zagro�onych, pozostae osoby do niezagro�onych. 
Drugim krokiem analizy byo porównanie �rednich arytmetycznych mi�dzy grupami „zagro�eni-
niezagro�eni” w zakresie badanych zmiennych, a mianowicie: a/ cech osobowo�ci, b/ cech 
temperamentu, c/ postawy wobec badania. Wyniki badania tych cech przedstawiono w tej samej 
skali wyników (skala stenowa). Trzecim krokiem byo badanie istotno�ci statystycznej 
stwierdzonych ró�nic mi�dzy �rednimi. W tym celu okre�lono najpierw wasno�ci statystyczne 
zbiorów wyników a nast�pnie wybrano stosowny test statystyczny badaj�cy istotno�� tych ró�nic. 
Zastosowano test „U” Manna-Withneya [7] i przyj�to 5% poziom istotno�ci statystycznej. 

 
4.1. Analiza ró
nic mi	dzy �rednimi w grupach wyró
nionych wg kryterium: „zagro
enie 

uzale
nieniem - brak zagro
enia” 
Wszystkie wyniki w skali MAC-R podzielono na dwie grupy: grupa pierwsza zostaa 

utworzona z wyników mieszcz�cych si� poni�ej 65 punktów w skali tenowej, grupa druga to 
wyniki mieszcz�ce si� powy�ej 65 punktów w skali tenowej. Otrzymano ró�nice istotne 
statystycznie w nast�puj�cych skalach: 
- w zakresie cech temperamentu: perseweratywno��, reaktywno�� emocjonalna i wytrzymao��; 
- w zakresie cech osobowo�ci - kwestionariusz EPQ-R: neurotyczno�� i psychotyzm; 
- w zakresie cech osobowo�ci - kwestionariusz NEO-FFI: neurotyczno��, ugodowo�� 

i sumienno��. 
Porównano wielko�� konsumpcji napojów alkoholowych w okresie miesi�cznym (w ci�gu 

ostatnich 12. miesi�cy) wyra�onej w jednostkach standardowych. Stwierdzono, �e grupa pierwsza 
konsumuje mniejsze ilo�ci napojów alkoholowych (9,77 jed. stand.) od grupy drugiej (11,0 jed. 
stand.). Ró�nica mi�dzy grupami jest nieistotna statystycznie. 
Wnioski: 
1. Grupa konsumuj�ca wi�ksze ilo�ci napojów alkoholowych charakteryzuje si� nast�puj�cymi 

cechami: 
- w zakresie cech temperamentu: wy�sz� perseweratywno�ci�, reaktywno�ci� emocjonaln� 

i ni�sz� wytrzymao�ci�; 
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- w zakresie cech osobowo�ci: wy�szym neurotyzmem (w obu kwestionariuszach), ni�sz� 
ugodowo�ci� i ni�sz� sumienno�ci� oraz wy�szym psychotyzmem. 

2. Grupa konsumuj�ca wi�ksze ilo�ci napojów alkoholowych charakteryzuje si� ni�szym 
wynikiem w skali kontrolnej „L” z kwestionariusza MMPI-2; wynik w skali kontrolnej 
„K” w kwestionariuszu EPQ-R jest nieistotny statystycznie. 

3. Grupy nie ró�ni� si� wiekiem. 
 
4.2. Analiza ró
nic mi	dzy �rednimi w grupach wyró
nionych wg kryterium: analiza skupie� 

Wyniki w zakresie cech osobowo�ci i cech temperamentu podzielono na dwa skupienia 
oznaczone jako:„skupienie nr 1”oraz „skupienie nr 2”. Podziau dokonano metod� k-�rednich 
[20]. Poziom istotno�ci ró�nic badano testem „U” Manna i Whitneya dla wszystkich badanych 
skal. Otrzymano ró�nice istotne statystycznie w nast�puj�cych skalach: 
- w zakresie cech temperamentu: �wawo��, perseweratywno��, reaktywno�� emocjonalna 

i wytrzymao��; 
- w zakresie cech osobowo�ci - kwestionariusz EPQ-R: neurotyczno�� i psychotyzm; 
- w zakresie cech osobowo�ci - kwestionariusz NEO-FFI: neurotyczno��, ugodowo�� 

i sumienno��. 
Porównano wielko�� konsumpcji napojów alkoholowych w okresie miesi�cznym (w ci�gu 

ostatnich 12. miesi�cy) wyra�onej w jednostkach standardowych. Stwierdzono, �e grupa 
„skupienie nr 1” konsumuje mniejsze ilo�ci napojów alkoholowych (9,3 jed. stand.) od grupy 
„skupienie nr 2” (11,25 jed. stand.). Ró�nica mi�dzy grupami jest nieistotna statystycznie, 
z tendencj� istotno�ci (p < 0.06). 
Wnioski: 

4. Grupa konsumuj�ca wi�ksze ilo�ci napojów alkoholowych charakteryzuje si� nast�puj�cymi 
cechami: 

- w zakresie cech temperamentu: ni�sz� �wawo�ci� oraz wytrzymao�ci�, wy�sz� 
perseweratywno�ci� i reaktywno�ci� emocjonaln�, 

- w zakresie cech osobowo�ci: wy�szym neurotyzmem (w obu kwestionariuszach) 
i psychotyzmem, ni�sz� ugodowo�ci� i sumienno�ci�, 

- ni�szym wynikiem w skali kontrolnej „L” z kwestionariusza MMPI-2 i ni�szym wynikiem w 
skali „K” w kwestionariuszu EPQ-R. 

5. Grupy ró�ni� si� tak�e wynikiem w Skali MAC-R; grupa „skupienie nr 2” uzyskuje wy�szy 
wynik w porównaniu z grup� „skupienie nr 1”. 

6. Grupy nie ró�ni� si� wiekiem. 
 
5. Podsumowanie i wnioski 

Celem pracy byo zbadanie zale�no�ci mi�dzy wzorami konsumpcji napojów alkoholowych 
a struktur� cech osobowo�ci i cech temperamentu. Osobowo�� badano kwestionariuszem 
NEO-FFI i kwestionariuszem EPQ-R. Temperament za� kwestionariuszem FCZ-KT. Zbadano 
grup� osób (wy�cznie m��czy�ni), które prowadziy pojazd w ruchu drogowym po spo�yciu 
alkoholu. Zakadano, �e istnieje okre�lona konfiguracja cech osobowo�ci i cech temperamentu, 
które b�d� wspówyst�poway z zadeklarowanym poziomem konsumpcji napojów alkoholowych. 
Opracowywano ró�nice wyników cech osobowo�ci i cech temperamentu dwóch grup badanych 
wyró�nionych wedug odmiennych kryteriów. Kryterium pierwsze stanowi wynik w Skali 
MAC-R, kryterium drugie odwoywao si� do wyników analizy skupie�. Stwierdzono zgodno�� 
profilu cech osobowo�ci i cech temperamentu w obu grupach o ni�szym poziomie konsumpcji 
oraz du�� zgodno�� profilu cech w grupach o wy�szym poziomie komsumpcji. 

Potwierdziy si� zatem postawione hipotezy, w my�l których odmiennemu poziomowi  
konsumpcji towarzysz� odmienne profile cech osobowo�ci i temperamentu. 
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